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ΚΕΙΜΕΝΟ
Για τα παιδιά της ψηφιακής εποχής το κινητό τηλέφωνο ήλθε
σαν μια φυσιολογική εξέλιξη. Συνηθισμένα να πληκτρολογούν με τα
δύο χέρια σε παιχνιδομηχανές, πήραν στη χούφτα τους το κινητό και
ξανάστησαν τη χαμένη γειτονιά. Οι αποστάσεις μέσα από τους
κατακλυσμένους με αυτοκίνητα δρόμους εκμηδενίστηκαν, οι φίλοι
βρέθηκαν δίπλα και οι ξένοι «κρατιούνται σε απόσταση» με το να
μιλούν σε κάποιον άλλο, όταν δε θέλουν την προσέγγισή τους. Όσο
για το τι λένε; ∆εν χρειάζεται κανείς να το ξέρει, οσοδήποτε
επιπόλαιο, ερωτικό ή χυδαίο είναι. Το πληκτρολογούν σε γραπτά
μηνύματα, χρησιμοποιώντας συντομογραφίες που μόνο οι ίδιοι
γνωρίζουν.
Κοινωνιοψυχολόγοι που προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν αυτόν τον επικοινωνιακό κυβερνοχώρο, ανακάλυψαν ότι τα
γραπτά μηνύματα των κινητών είναι πολύ πιο εύγλωττα από ό,τι
νομίζουμε και χαρακτηρίζουν τους κατόχους τους. Οι δημιουργικοί
τύποι παιδιών χρησιμοποιούν καινοτόμες συντμήσεις λέξεων και
αργκό1, διαμορφώνουν ειδικά τις ρυθμίσεις και τους ήχους του
κινητού τους με μεγάλη ευκολία. Τα παιδιά που έχουν μέλλον ως
δάσκαλοι και υπάλληλοι είναι ορθογράφοι, γνωρίζουν πάντα πού
έχουν το κινητό τους και συνηθίζουν να το μαγκώνουν μεταξύ
σαγονιού και ώμου. Όσα έχουν μέλλον σε επαγγέλματα εξουσίας
(στρατιωτικοί, νομικοί), χρησιμοποιούν πάντα κεφαλαία γράμματα,
δεν κόβουν τις λέξεις, γράφουν με συντομία, έχουν ηχηρά μηνύματα
και μιλούν δυνατά στο κινητό μέσα στο λεωφορείο ή στο μετρό.
Τέλος, όσα προδιαγράφονται για κοινωνικό έργο (νοσοκόμοι,
βρεφοκόμοι), χρησιμοποιούν πάντα μικρά γράμματα, χαμηλώνουν
την ένταση του ήχου ή ενεργοποιούν τη δόνηση για να μην ενοχλούν
και προσθέτουν στα μηνύματά τους πολλά γραφιστικά
συμπληρώματα – όπως χαμογελαστά προσωπάκια.
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Οι λόγοι, λοιπόν, που όλα τα παιδιά θέλουν ένα κινητό είναι,
για να χτίζουν τον ιδιαίτερο κόσμο τους, να συμμετέχουν σε ιδεατές2
γειτονιές μέσα από τα δίκτυα, να είναι κοινωνικά καταξιωμένα στα
μάτια των συνομηλίκων τους, να κάνουν πλάκα – ή και αντιγραφή την ώρα του μαθήματος, να ξεφεύγουν από το διαρκή έλεγχο των
γονιών τους. Οι λόγοι που οι γονείς τους σκέπτονται ή προστρέχουν
να τους το προμηθεύσουν είναι συνήθως οι ... αντίστροφοι. Οι γονείς
της δεκαετίας του 2000 μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε έναν διαρκώς
πιο αγχωτικό και θυμωμένο κόσμο. Τι πιο φυσικό λοιπόν από το να
θέλει ο κάθε γονιός να βρίσκεται άμεσα «κοντά» στο παιδί του, όπου
κι αν βρίσκεται αυτό, όποια στιγμή και για ό,τι συμβεί;
Τα παιδιά θα κάνουν το παν να μετατρέψουν το κινητό από
όργανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης. Οι γονείς θα έχουν μεν
την ψευδαίσθηση ότι «είναι κοντά», αλλά τα παιδιά θα βρίσκονται
όπου θέλουν, με όποιον θέλουν και θα επικοινωνούν ανεξέλεγκτα με
άτομα που δε γνωρίζουμε. Αυτό το όργανο που τους δωρίζουμε ως
«συσκευή εντοπισμού», γίνεται στα χέρια τους μοχλός αντίδρασης,
αποσταθεροποίησης του σχολικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης
μιας προσωπικότητας, που θα αποφεύγει να αντιμετωπίζει τον
κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο». Οι ειδικοί σε όλες τις μεγαλουπόλεις
του κόσμου τονίζουν ότι το κινητό τηλέφωνο στα παιδικά χέρια
μετατρέπεται σε εργαλείο προσβολής των συμμαθητών πίσω από την
ανωνυμία μηνυμάτων, αλλά και σε δέλεαρ3 για βιαιοπραγία και
ληστεία εις βάρος των παιδιών που το φέρουν επιδεικτικά.
∆ημοσίευμα από τον ημερήσιο Τύπο σε διασκευή

------------1. αργκό: συνθηματική γλώσσα που διαφοροποιείται από την
κοινώς αποδεκτή και καθιερωμένη γλώσσα
2. ιδεατές: νοητές, ιδανικές, φανταστικές
3. δέλεαρ: αυτό που παρασύρει κάποιον
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Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια (90-110 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο
τετράδιό σας το αντίστοιχο γράμμα της πρότασης και δίπλα την
ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, σύμφωνα με το κείμενο.
α) Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί για τα παιδιά φυσιολογική
εξέλιξη των παιγνιδιών τους.
β) Οι κοινωνιοψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι τα γραπτά
μηνύματα των κινητών τηλεφώνων είναι δυσνόητα μεταξύ
των παιδιών.
γ) Τα παιδιά θέλουν το κινητό τηλέφωνο μόνο για να
επικοινωνούν και να κάνουν την πλάκα τους.
δ) Οι γονείς θεωρούν τα κινητά τηλέφωνα όργανα ελέγχου
των παιδιών τους.
ε) Το κινητό τηλέφωνο βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν
τον κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο».
Μονάδες 15
Β2. Με βάση το κείμενο και σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων να
αιτιολογήσετε με ποιον τρόπο:
«Τα παιδιά θα κάνουν το παν να μετατρέψουν το κινητό από
όργανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης».
Μονάδες 5
Β3. α) Να εντοπίσετε και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τα μέρη
της δομής της πρώτης παραγράφου.
Μονάδες 6
β) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο.
Μονάδες 4
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Β 4 . Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της στήλης Α και δίπλα
σε κάθε μία τη συνώνυμή της από τη στήλη Β.
∆ύο λέξεις από τη στήλη Β περισσεύουν.
ΣΤΗΛΗ Α
1) εκμηδενίστηκαν
2) προσέγγιση
3) συντμήσεις
4) διαρκή
5) μετατρέψουν

ΣΤΗΛΗ Β
α) συντομεύσεις
β) τροποποιήσουν
γ) απλουστεύσεις
δ) εξαφανίστηκαν
ε) μονομερή
στ) πλησίασμα
ζ) συνεχή
Μονάδες 5

Γ. Στην εποχή μας το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα ευρύτατα
διαδεδομένο τεχνολογικό αγαθό. Ωστόσο, αρκετές είναι και οι
αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση του.
Σε ένα άρθρο, που θα δημοσιεύσετε στην εφημερίδα του
σχολείου σας, να αναφερθείτε στις αρνητικές συνέπειες της
χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ιδιαίτερα στα άτομα νεαρής
ηλικίας και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
προστατευθούμε από τις συνέπειες αυτές.
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων.
Μονάδες 40
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Παντελής Μπουκάλας
Σιγά μην τους τα δώσω…
[ … ] Και βέβαια, η διαφήμιση μας διδάσκει ηθική, αλλά
από άλλους δρόμους και με άλλους τρόπους. Μας εθίζει στην
ηθική της επιβολής, της «νίκης», του κέρδους, της φιλαυτίας
και της μισανθρωπίας. Τυπικότατο δείγμα, δύο εντελώς
πρόσφατα διαφημιστικά «τηλεδράματα» τυχερού παιγνιδιού: Στη
μια περίπτωση κάποια γιαγιά και στην άλλη ένα ζευγάρι
κερδίζουν επιτέλους «τα εκατομμύρια των ονείρων τους»,
χάρη στην εύνοια της ξυστής τύχης. Ξαφνιασμένοι ακόμη
(δηλαδή, όντας ακόμη εντός εαυτού), καταπιάνονται με τη
διανομή των κερδών σε συγγενείς και φίλους: τόσα θα πάρει
το ένα παιδί, τόσα το άλλο, τόσα τα εγγόνια, τόσα τ’
αδέρφια, να μη μείνει κανένας παραπονεμένος, να μη μείνει
κανένας απρόσκλητος στην καλή την ώρα.
Γρήγορα όμως η επαφή των χεριών τους με τα
«σπαρταριστά» πεντοχίλιαρα τους καθιστά έξαλλους, αφού
τους κλέβει τον αυθεντικό τους εαυτό, τους κλέβει δηλαδή
τους συγγενείς και τους φίλους. Παραζαλισμένοι από την
Κίρκη των χρημάτων, μεταμορφώνονται σταδιακά και
τελικά διακόπτουν τη νοητή διανομή και λένε το μεγάλο όχι:
«Σιγά μην τους τα δώσω…». Το χαιρέκακο γελάκι που
συνοδεύει αυτή την απόφασή τους αποκαλύπτει ότι
αισθάνονται απολύτως ικανοποιημένοι από την έγκαιρη
ανάνηψή τους, χάρη στην οποία διασώθηκαν από την
ανοησία της σπατάλης, από τη φρίκη της φιλίας, από το
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έγκλημα της γενναιοδωρίας – από τον κατά βάθος εαυτό
τους εντέλει.
«Σιγά μην τους τα δώσω…». Έτσι απλά, απλούστατα, με
πέντε λέξεις που η σημασία τους προτείνεται σαν φυσική,
δίκαιη
και
αυτονόητη,
καταπατούνται
αισθήματα,
περιφρονούνται δεσμοί καρδιακοί, νοθεύεται το αίμα και
καταλύονται οι σχέσεις που αυτό καθιερώνει. Υψώνονται
λοιπόν (και βέβαια, όχι ανεπαισθήτως 1 παρά εν γνώσει και
υπερηφάνως) τείχη γύρω από τον τυχερό, που θα τον
χωρίσουν από το πλήθος των δικών του, από την ανάγκη
τους αλλά και από την αγάπη τους.
Το ολιγόλεκτο – δήθεν χαριτωμένο – διαφημιστικό σλόγκαν
δεν πρωτοτυπεί βέβαια, απλώς παραδίδει σε μορφή εύπεπτη
μιαν ολόκληρη τεχνική βίου. Το εκπεμπόμενο ιδεολογικό
μήνυμα δεν έχει τη δυνατότητα να αιφνιδιάσει ή να ξενίσει
το ανθρώπινο περιβάλλον, το οποίο εμφανίζεται ήδη έτοιμο
να το υποδεχθεί και να το ενστερνιστεί, χάρη και στην
έντονη προεργασία που έχει υποστεί από τους πολιτικούς,
τις συντεχνίες και τα είδωλα που ασταμάτητα παράγει και
ακόρεστα καταναλώνει η γυάλινη οθόνη. Το μοντέλο της
«νέας εποχής» –τις ενσαρκώσεις του οποίου τις βλέπουμε
και τις ακούμε να κηρύσσουν τα νεοκυνικά διδάγματά τους
από ποικίλα πόστα–, δεν συγχωρεί την ευαισθησία, τη
γενναιότητα και το δόσιμο, αλλά προτείνει σαν θεμελιακή
προϋπόθεση της επιτυχίας τον έρωτα του εγώ και την
εχθρότητα προς τους άλλους. Αλλά ποιες κοινωνίες, ποιες
κοινότητες ανθρώπων μπορεί να συστήσει η «ωμοθυμία»;
Απόσπασμα άρθρου από τον τύπο
-------------1. Αναφορά στο στίχο του Καβάφη για τα τείχη που τον «έκλεισαν
ανεπαισθήτως έξω».
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε
στο τετράδιό σας το αντίστοιχο γράμμα της πρότασης
και δίπλα την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, σύμφωνα με
το κείμενο.
α. Η διαφήμιση σύμφωνα με το συγγραφέα, μεταδίδει
ιδεολογικά μηνύματα στους καταναλωτές.
β. Η απόκτηση χρημάτων φέρνει τους τυχερούς πιο
κοντά σε συγγενείς και φίλους.
γ. Το κοινωνικό περιβάλλον είναι έτοιμο να δεχθεί το
ιδεολογικό μήνυμα του διαφημιστικού σλόγκαν γιατί
έχει προετοιμαστεί από τις συντεχνίες και τα Μ.Μ.Ε.
δ. Το μοντέλο της νέας εποχής
κατανόηση και αλληλοβοήθεια.

στηρίζεται

στην

ε. Ο έρωτας του εγώ και η εχθρότητα προς τους άλλους
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια δίκαιη και
σωστή κοινωνία.
Μονάδες 10
2.

«Σιγά μην τους τα δώσω …»: Να σχολιάσετε το
διαφημιστικό αυτό σλόγκαν.
Μονάδες 10
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
1.α. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
διανομή, αυθεντικό, διακόπτουν, νοθεύεται, καταλύονται.
Μονάδες 5
β. Να δώσετε ένα αντώνυμο (αντίθετο) για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις:
απρόσκλητος,
αποκαλύπτει,
παραδίδει,
εύπεπτη,
γενναιότητα.
Μονάδες 5
2.α. Ποιος ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης και της δεύτερης
παραγράφου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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β. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο:
«Γρήγορα ... εντέλει», και έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη
παράγραφο: «Το ολιγόλεκτο ... να συστήσει η «ωμοθυμία».
Μονάδες 5
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
1.

Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο,
χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100 περίπου λέξεις.
Μονάδες 20

2.

Στο κείμενο ο αρθρογράφος ασκεί αρνητική κριτική στη
διαφήμιση, αναφερόμενος στην επίδρασή της στο άτομο.
− Ποιες οι γενικότερες αρνητικές συνέπειες της
διαφήμισης;
− Τι προτείνετε ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές
αυτές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία;
Να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω σε
ένα άρθρο, που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του
σχολείου σας (450 - 500 λέξεις).
Μονάδες 40

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Τις ερωτήσεις να μην τις αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το
πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 18.00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
TΕΧΝΙΚΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Μάριος Πλωρίτης
Nέοι, ναρκωτικά, βία
Εκείνο που, φοβάμαι, μας απασχολεί σχετικά λιγότερο,
είναι το πρόβλημα που βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας: το
πρόβλημα των παιδιών μας. Όχι πως οι ελληνο-γονείς δεν
νοιάζονται για τη διαβίωση, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία
των βλαστών τους. Αλλά, πολλοί τους, πληρώνοντας γι’
αυτές, πιστεύουν πως έκαναν το χρέος τους απέναντι στα
παιδιά, νανουρίζουν τη συνείδησή τους και τελεία και
παύλα. Μόνο που τα αληθινά προβλήματα αρχίζουν ακριβώς
μετά τα δίδακτρα και τα χαρτζιλίκια.
Μάρτυρας, τα στοιχεία που κοινολογήθηκαν τις
προάλλες (17.12.1999) στο συνέδριο που οργάνωσε το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με θέμα «Προκλήσεις στη σχολική
κοινότητα.
Έρευνα-παρέμβαση»,
και
που
δείχνουν
τρομαχτική έξαρση της χρήσης ναρκωτικών από μαθητές και
της άσκησης βίας σε έμψυχα και άψυχα:
Μέσα σε πέντε μόλις χρόνια (1993-98), η χρήση
ναρκωτικών (κάνναβης, αμφεταμίνης, LSD, «έκστασης») από
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων αυξήθηκε από 6% σε 14%.
Ενώ το 63% των μαθητών έχει πάρει μέρος σε πράξεις
βανδαλισμού μέσα ή έξω απ’ το σχολείο… το 47% έχει δεχθεί
επιθέσεις ή απειλές επίθεσης από έναν ή περισσότερους
συνομηλίκους τους… το 9% έχει χτυπήσει άτομα έξω απ’ το
σχολείο… και το 7,1% ανήκει σε κάποια οργανωμένη ομάδα
παραβατικής δράσης… Μ’ άλλα λόγια, ένα μέρος της
νεολαίας μας, διόλου ευκαταφρόνητο, απ’ τη μια
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ναρκώνεται με παραισθησιογόνες ουσίες κι απ’ την άλλη
«εκτονώνεται» με πράξεις ζημιογόνες για τους άλλους…
Πάμπολλοι είναι εκείνοι που ρίχνουν τον λίθο του
αναθέματος στους νεαρούς δράστες - και επαναπαύονται.
Θα ήταν λιγότερο μακάριοι, αν πρόσεχαν κάποιους άλλους
παράγοντες και παραμέτρους - που βοούν, που έχουν γίνει
κοινός τόπος, αλλά παραβλέπονται όσο και ο λεγόμενος
«κοινός νους». Ας προσπαθήσουμε να τους θυμηθούμε:
Οι σημερινοί νέοι κατατρύχονται από πολλαπλές
αντιφάσεις: Φυσικά, η εποχή μας τους προσφέρει πιο άνετη,
πιο ελεύθερη, πιο «κοσμοπολίτικη ζωή», με πολύ
περισσότερες
δυνατότητες
και
ευκαιρίες
μόρφωσης,
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, παρά η μεσοπολεμική και άμεσα
μεταπολεμική Ελλάδα, η αφανισμένη από πολέμους, κατοχές,
εμφύλιους, η «επαρχιώτικη» Ελλάδα, με τις προλήψεις και
προκαταλήψεις της, με τις απαγορεύσεις και τις καταπιέσεις,
που μάστιζαν τη νεολαία του καιρού εκείνου. Θα
μπορούσαν, οι τωρινοί νέοι, να πουν – όπως ο σαιξπηρικός
Πίστολ - «ο κόσμος για μένα είναι ένα στρείδι,/που θα τ’
ανοίξω εγώ με το σπαθί μου».
Μόνο που το «σπαθί» είναι δίκοπο. Αυτή ακριβώς η
«ανοιχτή» κοινωνία της «αφθονίας» περικλείνει προκλήσεις
που, συχνά, μετατρέπονται σε παγίδες.
Η «αφθονία» γίνεται αντικατοπτρισμός, όπως για τους
καμηλοβάτες της Σαχάρας, που όσο προσπαθούν να τον
αγγίξουν και να τον γευτούν τόσο ξεφεύγει απ’ τα χέρια
τους…
Η «ανοιχτή κοινωνία» και οι «περισσότερες ευκαιρίες»
μεταφράζονται, κατά κανόνα, σε κλειστές πόρτες και σε
εμπαιγμούς…
Η αποτίναξη των απαγορεύσεων και της καταπίεσης
ισοσταθμίζεται με ρήξη των «δεσμών αίματος» (που δεν
είναι δα και «δεσμά») και με ανεμοσκόρπισμα της
οικογένειας - όχι εξαιτίας των νεότερων μελών της…
Η απελευθέρωση των ερωτικών σχέσεων τις υποβαθμίζει,
πολλές φορές, σε ανούσια σαρκική επαφή, και η ελευθερία
κίνησης και ψυχαγωγίας τούς κάνει έρμαια των εμπόρων
«τεχνητών παραδείσων»…
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Οι πολλαπλάσιες προσβάσεις σε πλατύτερη μόρφωση,
στομώνεται απ’ την κακομοιριά και την παπαγαλία της
ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ η «ιλιγγιώδης τελειοποίηση της
τεχνολογίας» με τα ΜΜΕ και τα ∆ιαδίκτυα, μετατρέπει τους
χρήστες τους σε «βίδες» τους και τους απομονώνει απ’ τον
γύρω κόσμο…
Ο «κοσμοπολιτισμός» και η ακαριαία επικοινωνία με τα
εκτός των τειχών μας, παίρνει μορφή πιθηκισμού ξένων
μοντέλων και ηθών (που σπάνια είναι τα καλύτερα) και
φτάνει σε μιαν άλλη ξενική κατοχή, χειρότερη απ’ την
στρατιωτική, επειδή είναι εκούσια…
Όλα αυτά - που κανένας δεν τ’ αγνοεί - ενσταλάζουν σε
πολλούς νέους ένα οδυνηρό αίσθημα απογοήτευσης απ’
όλους κι απ’ όλα και, προπάντων, απ’ τους εαυτούς τους.
Νιώθουν
ανήμποροι
μπρος
στις
Σειρήνες
του
πολύφερνου κόσμου… ξένοι μέσα στο άδειο σπιτικό τους…
ματαιόπονοι στα γρανάζια μιας στείρας παιδείας…
αποτυχημένοι και ικανοί μόνο για να πλουτίζουν τις
στατιστικές της ανεργίας… ανδρείκελα θαυματουργών
μηχανών, που βαθαίνουν τη μοναξιά τους…
Κι αν (ή όταν) αναζητήσουν αποκούμπι, βοήθεια,
«πρότυπα», στον κόσμο των «μεγάλων», τι εισπράττουν;
Κοινωνικό κανιβαλισμό, όπου το μέγα και μοναδικό
ζητούμενο αποτελεί η οικονομική «επιτυχία» με κάθε μέσο
και με κάθε θυσία (των άλλων)… τερατώδη μητροκτονία της
Φύσης, λεηλασία κάθε πηγής ζωής μέχρις αφανισμού κάθε
ζωής… πολέμους, γενοκτονίες, ολοκαύτωμα, σφαγές με το
παλαιότατο προσωπείο του πατριωτισμού και του
εθνικισμού, και με το νεότατο τοιούτο του ανθρωπισμού…
φανατική μισαλλοδοξία για ιδέες, πρόσωπα, φυλές, που
ιδανικό «τέλος» και σκοπός της είναι ο ολοκληρωτικός
αφανισμός των «άλλων»…
Αντίδοτο για τα αδιέξοδα, τις απογοητεύσεις, την
πνιγμονή: τα ναρκωτικά, με την τραγική ψευδαίσθηση πως
θα τους χαρίσουν διέξοδο, ανάσες, «γοητείες».
Συζητώντας, χρόνια τώρα, με νέους του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, άκουγα πως παίρνοντας
τη «δόση» τους, «ένιωθαν να σηκώνονται πάνω απ’ τη γη»,
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να γίνονται «δυνατοί και μοναδικοί». Και, αυτή την
πλασματική «δύναμη», τη δοκιμάζουν σε βία και
βανδαλισμούς – εκπαιδευμένοι ήδη από την γύρω τους
βιοτική βία, που την υπερπροβάλλουν οι μικρομεγάλες
οθόνες, μαζί με αμέτρητες ταινίες, όπου οι πάντες «βιάζουν»
τους πάντες, όπου πυρπολούνται και αφανίζονται τα πάντα,
εκτός απ’ τον Ένα, τον «σταρ» που, επιπλέον, κερδίζει και
«το κορίτσι». Τέτοιοι «σούπερμεν» νομίζουν πως γίνονται κι
αυτοί. Και, επιπλέον, δικαιωμένοι εκδικητές για όσα τους
«ξεγέλασαν» και όσα δεν απόχτησαν…
Αυτό το πλέγμα απογοητεύσεων, ψευδαισθήσεων,
εκδίκησης, κενού, γεμίζει τις έρευνες και τις στατιστικές.
∆εν χρειάζεται να πω ότι τα τραγικά τούτα παιδιά
αποτελούν ένα ποσοστό μόνο της νεολαίας μας. Τα
περισσότερα άλλα μένουν αλώβητα και πασχίζουν, μ’ όλες
τις αντιξοότητες, να χτίσουν μιαν υγιή ζωή, να μεταλάβουν
όσα γόνιμα μπορεί αυτή να τους προσφέρει. Αλλά αυτοί δεν
γίνονται «σταρ» στις μικρές οθόνες και στα «παράθυρα».
Απλώς προσπαθούν να είναι «έτοιμοι και ώριμοι». Και,
αυτό, είναι το καλύτερο «Millennium»…
Από δημοσίευμα στον τύπο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο
τετράδιο σας το αντίστοιχο γράμμα της πρότασης και
δίπλα την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, σύμφωνα με το
κείμενο.
α. Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
δεν παρατηρείται έξαρση της χρήσης ναρκωτικών και
της άσκησης βίας από τους μαθητές.
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β. Η «ανοιχτή» κοινωνία της «αφθονίας» περικλείει
προκλήσεις που συχνά μετατρέπονται σε παγίδες.
γ. Η ρήξη των «δεσμών αίματος» οφείλεται κυρίως στα
νεότερα μέλη της οικογένειας.
δ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δεν αγωνίζεται για
μια καλύτερη ζωή.
Μονάδες 10
2.

Ποια άποψη εκφράζει ο συγγραφέας, στην πρώτη
παράγραφο του κειμένου, για τον τρόπο ανατροφής και
διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τους Έλληνες γονείς;
Μονάδες 10

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
1. α.

Ποιον τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας
στην τρίτη παράγραφο: «Μέσα σε πέντε μόλις
χρόνια… για τους άλλους». Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 5

β.

Να
βρείτε
πέντε
μεταφορές
στο
παρακάτω
απόσπασμα του κειμένου: …Πάμπολλοι είναι εκείνοι…
«τεχνητών παραδείσων»…
Μονάδες 5

2. α.

Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
νοιάζονται, μετατρέπονται,
αντιξοότητες.

νιώθουν,

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ανήμποροι,
Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β.

Να γράψετε μια δική σας πρόταση με καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
σχολείο,
εποχή,
πλασματική.

υποβαθμίζει,

φανατική,
Μονάδες 5

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου,
χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100-120 λέξεις.
Μονάδες 20
2. Το κείμενο του Μάριου Πλωρίτη αναφέρεται στη χρήση
ναρκωτικών ουσιών από τους νέους:
Ποια αίτια οδηγούν, κατά τη δική σας άποψη, ένα
ποσοστό της νεολαίας σ’ αυτή την επιλογή και ποιες
είναι οι συνέπειες της χρήσης των ναρκωτικών για το
άτομο και την κοινωνία;
Να υποθέσετε ότι το κείμενό σας αποτελεί εισήγηση σε
ημερίδα που οργανώνει το σχολείο σας με θέμα: «Νέοι
και ναρκωτικά» (450-500 λέξεις).
Μονάδες 40
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τις ερωτήσεις να
μην τις αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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